
D EKLARAOA WŁAŚCIWOŚC! UŻYTKOWYCH
NR BETAX/KoSTKA/BEH NroN l 6 l 2oL3 l I

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny Ępu wyrobu:
BETAX/KoSTKA/B E HAToN/6 l 20 L3 l L

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art, 11
ust.4:
Patrz etykieta wyrobu: dd.mm.rrrr (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)

3, Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawienchnl drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątn
i na zewnątrz, np. placów, parkingów, podjazdów, ciągów ruchu pieszego, kołowego, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych
iwojskowych.

4, Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zaklad Produkcji MaterialóW Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul, Przemyslowa 20, 21-100 Lubartów

5, W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone W art. 12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości wtaściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 4

7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
W systemie 4 - nie dotyczy

8, Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
9. Deklarowane wlaściwości

Zasad nicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specvfikacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

PN-EN 1338:2005

Odporność na działanie ognia zewnętrznego Zadowalająca

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

odporność na poślizg/ poślizgnięcie Zadowalająca
współczvnnik przewodności cieplne 1.2 W/m*k

Trwałość zadowalaiaca

Wymiary [długość, szerokość, grubość] [mm] 198x163x60

odchvlki wvmiarów ldlusość, szerokość, srubośćl lmm l!2:ź2:!31
Grubość warstwv ścieralnei [mml >4

odoorność na ścieranie H

Nasiakliwość B

odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzaiacvch D

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Podpisał właściciel Zakładu: 'Ą, {)r*@'{/ar;łĄ
Lu bartów, 0t,o7,2ot3', 

Zo|,lu,j Prodłkcii Moloriałów Budowlonych
(data i miejsce Wystawienia) 

4#ili§s ffi ffiTex 
(imię i nazwisko Wlaściciela)

Andrzej Kwiatek
21 -100 Lubańóq u|, Przemyslowa 20
i€l. 81 855 20 25, hx 81 855 41 02
NlP 7l+020-05-t8 REGoN 430552353



3.

DEKLARAOA WŁAŚCIWOŚCI UŻWXOWYCH
NR BETAX/KoSTKA/BEH NroN l 8l2o1-3 l t

Niepowta rza lny kod identyf i kacyj ny typu wyrobu :

B ETAX/KoSTKA/BEHAToN/8/2ot3 l t
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art, LL
ust,4:
Patrz etykieta wyrobu: dd.mm.rrrr (dd.mm,rrrr oznacza datę produkcji)
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zha rmonizowa ną specyfikacją techniczną:
Wyrób betonowy pneznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątż
i na zewnątrz, np. placów, parkingów, podjazdów, ciągów ruchu pieszego, kołowego, za wyjątkiem cięźkich maszyn budowlanych, górniczych
iwojskowych.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. ].1 ust.
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemyslowa 20, 21-100 Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 4
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
W systemie 4 - nie dotyczy
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze chara kterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specvfikacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

PN-EN 1338:2005

Odporność na działanie o8nia zewnętrznego Zadowalająca

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu
odoorność na ooślizs/ Doślizsniecie zadowalaiaca
współczvnnik przewodności cieplnei L,2W/m*k

Trwałość zadowalaiaca

Wymiary [długość, szerokość, grubość] [mm} 198x163x80

odchvłki wvmiarów Idłueość, szerokość, erubośćl Imm I!ż:t2:!3l
Grubość warstwv ścieralnei Imml >4

Odporność na ścieranie H

Nasiakliwość B

odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzaiacvch D

10, Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9, Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4.

5:4.

5.

6,

7.

8.

9.

Podpisał właściciel Za kładu:

Lubańów,01.07.2013 r.

(data i mieisce WYstawienia)

^Y,uUń
(imię i nazwisko właściciela)

Zoklod Produkcii lthleriolów Budołhnych

WBBETAX
Andrzej Kwiatek

21-100 Lubańów, ul. Pizemysloua 20
id. 81 855 20 25, fax 81 855 4t 02
NlP 714-020-05-18 REGoN 43055a353



DEKLARAcJA wŁAśclwośq użwrowycH
N R BETAX/KoSTKA/BEHAToN/8/BF l 2ot3 l L

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/KoSTKA/BE HAToN/8/BF l 2ot3 l L

2. Numer Ępu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11
ust.4:
Patrz etykieta wyrobu: dd,mm.rrrr (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawienchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątz
i na zewnątrz, np. placów, parkingów, podjazdów, ciągów ruchu pieszego, kołowego, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych
iwojskowych.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zakład Produk€ji MaterialóW Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłow a 20, 2L-L0O Lu bartów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust,2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 4
7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:

W systemie 4 - nie dotyczy
8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
9, Deklarowanewłaściwości użvtkowe

Zasadnicze chara kterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

soecvfikacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

PN-EN 1338:2005

Odporność na działanie o8nia zewnętrznego Zadowalająca

Emisia azbestu Brak zawartości azbestu

odporność na paśliza/ poślizAniecie zadowalaiaca

Współczvnnik przewodności cieplnei L,2W/m+k
Trwałość zadowalaiaca

Wymiary [dłucość, szerokość, grubość] [mm] 198x163x80

Odchvłki wvmiarów ldłusość, szerokość, erubośćl Imm] |!2; t 2; ł3]
Grubość warstwy ścieralnej Imm] >Ą

odoorność na ścieranie H

Nasiąkliwość B

odporność na zamraźanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzaiących D

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4.

Podpisał właściciel Zakładu :

Lubartów,01.07.2013 r. zokiod produk{iMoledohw Budowlonych

n,,b,ń,ylu1^ t/,;rlĄ
(dataimiejscewystawienia) 

41ffiTn§ tsETAx (imięinazwiskowłaściciela)

Andrzej Kwiatek
?!-!q0 Lqbartóu u|. Pżemydowa 20
tel. 8,1 855 20 25, hx,81 ó55 4l 02
NlP 714_020-05-18 REGoN 43652353



D EKLARAOA WŁAŚCIWOŚC| UŻYTKOWYCH
N R BETAX/KoSTKA/HoLL^ND l 61 2ot3 l t

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/KoSTKA/HoLIAN D/6/2ol3 l t

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. lL
ust.4:
Patrz etykieta wyrobu3 dd,mm.rrrr (dd,mm.rrrr oznacza datę produkcji)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawlenchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątn
i na zewnątrz, np. placów, parkingów, podjazdów, ciągów ruchu pieszego, kołowego, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych
iwojskowych.

4, Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zaklad Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20,21-100 Lubańów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art, 12 ust.2;
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 4
7, Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:

W systemie 4 - nie dotyczy
8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie doĘczy
9. Deklarowane wlaściwości

Zasad nicze chara kterystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

specvfikacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

PN-EN 1338:2005

Odporność na działanie 08nia zewnętrznego Zadowalająca

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

Odporność na poślizs/ poślizgnięcie Zadowalająca
wsoółczvnnik orzewodności cieolnei 1,2 W/m*k

Trwałość zadowalaiaca

Wymiary [długość, szerokość, 8rubość] [mm] 198x98x60

odchvłki wvmiarów Idłueość, szerokość, srubośćl Imm lt2: l2;ż3l
Grubość warstwv ścieralnei Imml >4

odoorność na ścieranie H

Nasiąkliwość B

odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzaiacvch D

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt.9. Niniejsza
deklaracja wlaściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt, ł.

podpisatwłaścicielzakładu: 
^l l il,6ANĄ' We,{Ą

Lubartów, 01,07,2013', 
Zoklod produk{i Moleilolów Budowlonyh

(dataimie,isceWystawienia} 
{EWB BETAX 

(imięinazwiskoWłaściciela)

Anelrrej Kwiatek
21-100 Lubailóu ul. Pżeńyslora 20
iel, 8t 855 20 25, bx 81 855 41 02
NlP 71ł020.05-18 REGoN 43055a353



D EKLARACJA WŁAŚCIWOŚC| UŻYrKOWYCH
N R B ETAX/KoSTKA/H oLAND l 8 l 2ot3 | t

1, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/KoSTKA/HoLLAN D/8/2ol3 l L

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.7I
ust.4:
Patrz etykieta wyrobu: dd,mm.rrrr (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób betonowy pneznaczony do budowy nawienchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątr.
i na zewnątrz, np. placów, parkingów, podjazdów, ciągów ruchu pieszego, kołowego, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych
iwojskowych.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 1]. ust. 5:
Zakład Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone W art. 12 ust.2:
Nie dotyczy

6, System Iub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 4

7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
W systemie 4 - nie dotyczy

8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
9. Deklarowanewłaściwościne Wla u

Zasad nicze cha ra kterystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

specvfikacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

PN-EN 1338:2005

Odporność na działanie o8nia zewnętrznego Zadowalająca

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

odporność na poślizg/ poślizeniecie zadowalaiaca
wsoółczvnnik orzewodności cieolnei 1,2 Wm*k

Trwałość Zadowalająca

Wymiary [długość, szerokość, grubość] [mm] 198x98x80

odchvłki wvmiarów Idłusość, szerokość. srubośćl Imml !2|!2i!3
Grubość warstwv ścieralnei Imml >4

odporność na ścieranie H

Nasiąkliwość B

Odporność na zamlażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzaiących D

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt, 9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt,4.

PodpisałwtaścicielZakładu: ZoklodProdlkc$łhredolówBudufunyth ń ^, l _^- rJ 
ł&Lubartów,01.07.2013 r. ffiE BETAX k2Ą&-

(data imiejsce wystawienia} AndrZej KWiatek (imię inazwisko właściciela)

21-100 LubartóĘ ul, Pzemyslowa 20
td. 81 855 20 25, hx 81 855 41 02
NlP 714-020-05-18 BEGoN 4305ź353



C€
DEKLARAcJA wŁAśclwoścl użyrrowycH

N R BETAX/KoSTKA/NosT 
^LlT 

l 6 l 2ot3 l L
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETAX/KoSTKA/NoSTALIT/6 l 2oL3 l L
2, Numer tYPu, Partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. IL

u5t.4;

BETAX/KOSTKA/NOSTAL|T/6 | żOL3 l t / dd,mm.rłrr
Patrz etykieta wyrobu: dd.mm.rrrr (dd.mm,rrrr oznacza datę produkcji)

3. Przewidziane Przez Producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zha rmonizowaną specyfikacją techniczną:
WYrób Przeznaczony dla ruchu pieszego i dla ruchu kołowego, oraz na pokrycia dachowe, np. drogi dla ruchu pieszego, strefy dla
PieszYch, ŚcieŹki rowerowe, parkingi samochodowe, drogi, obszary przemysłowe, nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach
autobusowych, staciach paliw.

4" Nazwa, zastrzeŻona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art" 11 u't. 5:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
U l. Przemysłow a 20, 21-LOO Lu ba rtów

5. W stosownYch PrzyPadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy

6. SYstem lub sYstemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4

7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 1338:2003
W systemie 4 - nie dotyczy

8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy

9. Deklarowanewłaściwościu

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe zharmonizowana
specyfikacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

EN 1338:2003

Odporność na działanie ognia zewnętrznego Zadowalająca

Emisja azbestu Brak zawartości azbe5tu
odporność na poślizg/ ooślizsniecie Zadowalająca
współczvnnik przewodności cieolnei I,2\N/m*k

Trwałość zadowalaiaca

Wymiary [długość, szerokość, grubość] [mm] 179x1l9x60
Odchyłki wymiarów [długość, szerokość, srubość] [mmł [i2;t2;t3l

Grubość warstwv ścieralnei Imm'| >4
Odporność na ścieranie H

Nasiąkliwość B
Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzaiacvch D

10.WłaściwościużytkowewyrobuokreślonegoWpunktach1i2sązgodnie'oel.taró*anymi*łasci*oscia'@
deklaracja właŚciwoŚci użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Zoklod Produktii Molericlów Budowlonyth

4il{e BE§AK
Andrzej Kwiatek

21-100 Lubańów, ul. Przemyslowa 23
to|. 81 855 20 25, lax 81 ó55 dl 02
NlP 714-020_05-18 HEGoN 4305ź353

Lubartów, 01.07.2013 r.

(data i miejsce Wystawienia)

LĄńuI,/-.r}Ł
(podpis Właściciela zakładu}

Deklarację wlaŚciwoŚci użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych



9.

DEKIARAcJA wŁAśclwoścl użwrowycH
N R BETAX/KoSTKA/NoSTALIT KoŁA/zoL3 l L

1, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/KoSTKA/NoSTAL|T RoŁAl 2ol3 l L

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art, 11
Ust,4:

Patrz etykieta wyrobu: dd.mm.rrrr (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)
3, Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie

zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawienchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątn
i na zewnątn, np. placów, parkingów, podjazdów, ciągów ruchu pieszego, kołowego, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych,8órniczych
iwojskowych.

4. Nazwa, zastrzeźona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów

5. W stosownych przypadkach nazwa iadres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pelnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 4

7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
W systemie 4 - nie dotyczy

8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasad nicze cha rakterystyki Właściwości użWkowe
zharmonizowana

specvfikacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

PN-EN 1338:2005

Odporność na działanie ognia zewnętrznego Zadowalająca

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

odporność na poślizg/ poślizsniecie zadowalaiaca
współczvn nik przewodności cieplnei 1,2 Wmłk

Trwałość Zadowalająca

Wymiary [szerokość, 8rubość] [mm] 119 x 60

odchvłki wvmiarów fszerokość, srubośćl f mml l!2;!3
Grubość warstwv ścieralnei Imm] >4

odoorność na ścieranie H

Nasiakliwość B

odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzaiacvch D

].0, Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4.

fr,u,ńĄąĄ a^glĄpod p isał właścicie l za kła Ę166 produkcii lłtotuiolów Budowknyh

Lubartów,01.07.2013 r. W§ BETAX
(data i miejsce WYstawienia) Andrzej Kwiatek

21-00 LubańóĘ ul. Pżemyslowa 20
q._qt 855 20 25, hx 81 Ó55 41 02
NlP 714-020-05-18 BEGoN 4305585a

{imię i nazwisko Wlaściciela)



DEKLARAoA wŁAśclwoścl uźyrrowycH
N R BETAX/KoSTKA/N osT 

^LlT 
l 8 l 2013 l L

1, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/KoSTKA/NosTALlT/8 l 20 L3 l t

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art, LL
ust,4:
Patrz etykieta wyrobu: dd,mm.rrrr (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)

3, Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób betonowy pneznaczony do budowy nawienchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w Ęm wykładania nawierzchni wewnątrr
i na zewnątrz, np. placów, parkingów, podjazdów, ciągów ruchu pieszego, kołowego, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych
iwojskowych.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art, 1]. ust. 5:

Zakład Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andrzei Kwiatek
Ul. Przemyslow a 2O, ZL-LOO lubartów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 4

7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
W systemie 4 - nie dotyczy

8, Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasad nicze cha rakterystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

specvf ikacia tech nicz na

Reakcja na ogień Euroklasa A1

PN-EN 1338:2005

Odporność na działanie o8nia zewnętrznego Zadowalająca

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

odoorność na ooślize/ ooślizsniecie Zadowalająca
współczvnnik orzewodności cieolnei 1,2 W/młk

Trwałość zadowalaiąca

Wymiary [długość, szerokość, 8rubość] [mm] 179x1l9x8O

odchvłki wvmiarów ldlusość, szerokość, srubośćl lmml lż2:!2: !3
Grubość warstwv ścieralnei Imml >4

Odporność na ścieranie H

Nasiakliwość B

odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzaiacvch D

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt, 9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4,

(data i miejsce wystawienia) €D BETAX (imię i nazwisko właściciela)

Andrzej Kwidek
21-100 Lubańów, ul. Pzemyslowa 20
t€l. 81 855 20 25, hx 81 855 41 02
NlP 714-020_05-18 REGoN €0552353



D EKLARAcJA wŁAśclwoścl użyrrowycH
NR BETAX/KoSTKA/STARoBRU K/6/2oL3 l L

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAx/KosTKA/sTARoBRU K/ 6 l 2oL3 l l

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.77
ust.4:
Patrz etykieta wyrobu: dd.mm.rrrr (dd,mm.rrrr oznacza datę produkcji)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawienchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątn
l na zewnątrz, np. placów, parkingów, podjazdów, ciągów ruchu pieszego, kołowego, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych
iwojskowych.

4" Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zaklad Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
U l. Przemyslow a 20, 2'L-LOO Lubartów

5, W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaKowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art, 12 ust.z:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 4

7, Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
W systemie 4 - nie doĘczy

8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

soecvfikacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

PN-EN 1338:2005

Odporność na działanie o8nia zewnętrznego Zadowalająca

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

odporność na poślizg/ poślizgniecie zadowalaiaca
wsoółczvnnik orzewodności cieolnei 1,2 Wmtk

Trwałość Zadowalająca

Wymiary [długość, szerokość, grubość] [mm] 179x1l9x60

Odchyłki wymiarów Idłueość, szerokość, erubość] [mm] It2; !2; !31
Grubość warstwv ścieralnei Imml >4

odporność na ścieranie H

Nasiakliwość B

Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzających D

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4.



2,

, DEKIARAoA WŁAŚclWoŚo UżYrKoWYcH
N R BETAX/KoSTKA/STARoBRU K/8/20t3l t

N iepowta rza l ny kod identyf i kacyj ny typu wyro bu :

BETAX/KoSTKA/STARoBRUK/8 l 2ol3 l L
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. tI
ust.4:
Patrz etykieta wyrobu: dd.mm.rrrr (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawienchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątn
i na zewnątrz, np. placów, parkingów, podjazdów, ciągów ruchu pieszego, kołow€go, za wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych
lwojskowych.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 u§t, 5:
Zakład Produkcii Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłow a 20, 21-1OO Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje Zadania
określone w art, 12 ust,2:
Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
W systemie 4 - nie dotyczy
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Dekla rowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specvfikacia tech nlczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

PN-EN 1338:2005

Odporność na działanie ognia zewnętrznego Zadowalająca

Emi§ja azbestu Brak zawartości azbestu
odoorność na ooślizs/ ooślizpniecie zadowalaiaca
Współczynnik przewodności cieplnej 7,2\N/m*k

Trwałość zadowalaiaca

Wymiary [dłusość, szerokość, 8rubość] [mm] 179x1l9x80

odchvłki wvmiarów ldłueość. szerokość, erubośćl tmm It2:t2:t3l
Grubość warstwv ścieralnei Imml >4

Odporność na ścieranie H

Nasiakliwość B

odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzaiacvch D

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt.9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4.

4.

7.

Podpisał właściciel Zakładu:

Lubartów, 01.07.2013 r.

(data i miejsce Wystawienia)

Zoklod Produkcli Mqtgilolow Budowlonych

WBBETAx
Andrzei kwiatek

ff Jł',:ii?i'H':{*'fl ffiHii

Q*@ Vr*e.łę/(
(imię i nazwisko właściciela)



DEKIARACIA wŁAśclwoścl użwxowycH
NR BETAX/MEBA.laoL3lL

].. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/MEBA/2oL3lL

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. Lt
ust.4:
Patrz etykieta wyrobu: dd.mm.rrrr (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zasto§owania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zha rmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób betonowy stosowany w inżynierii komunikacyjnej do budowy ciągów pieszych oraz parkingów dla pojazdów osobowych, a także jako umocnienie
skarp i rowów.

4, Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zakład Produkcii Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pelnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statości wlaściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 4

7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
W systemie 4 - nie dotyczy

8, Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
9, Deklarowanewłaściwości kowe:

Zasadnicze charakterystyki Wlaściwośc! użytkowe
zharmonizowana

specvfikacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

PN-EN 1339:2005

Odporność na działanie ognia zewnętrznego Zadowalająca

Emisia azbestu Brak zawartości azbestu
klasa wwrzvmałości na zsinanie T

odporność na poślize/ poślizsniecie zadowalaiaca
Współczynnik przewodności cieplnei 1,2 Wm*k

Trwałość zadowalaiaca

Wymiary [długość, szerokość, wysokość] [mm] 600x4O0x100

odchyłki wymiarów Idłueość, szerokość, wvsokośćl Imml [t5;t5;i3l
Grubość warstwy ścieralnej [mm] >Ą

odporność na ścieranie H

Nasiąkliwość B

Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzaiacvch D

10, Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt,9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

PodPisał właściciel Zakładu: 
Ioklod produk{i Mc,leriohw Budowhnyth

Lubartów, o1.o7.2o13 r. ffiB ffiETAx
qfuj,rĄ^ Wurłd

(data imiejsce Wystawienia) Andrzej Kwiatek (imię i nazwisko Wiaściciela)

21-100 Lubańów, ul. Pzemysłowa 20
td. 81 855 20 25, hx 81 855 4t 02

NlP 714-020-05-18 BEGoN 430552353


